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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
مقدمة 

الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى سيدنا رسكؿ اهلل كعؿ آلو الكراـ الطيبيف الطاىريف 
: كصحابتو األجالء العامميف، كبعد

فيذا بحث في بياف األسباب التي حممت اإلماـ البخارم عمى العدكؿ عف التخريج لإلماـ 
. جعفر بف محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو الممقب بالصادؽ

: مشكمة البحث
لقد كاف ىذا المكضكع مثار إشكاؿ طرحو كثير مف الشيعة اإلمامية كالزيدية، كاغتر بو 

بعض أىؿ السنة، كأدل بيـ إلى الطعف في اإلماـ البخارم نفسو، كاتيامو بعداء أىؿ البيت، 
. كخفؼ بعضيـ عبارتو فاتيمو بمماألة النكاصب كطمب رضاىـ

فكاف ال بد مف دراسة ىذه القضية بالتفصيؿ، كبياف جميع االحتماالت الدافعة لمبخارم 
. إلى ذلؾ، ثـ االستدالؿ لما ىك محتمؿ كطرح ما سكاه

فالمكضكع شائؾ، كمف ىنا تأتي أىمية ىذا البحث، كقد رأيت كثيرا مف التجٌني كاتباع 
اليكل في كثير مما قيؿ في ىذا الباب، سكاء أكاف كالما في الصادؽ نفسو أك في البخارم 

مف التفصيؿ المبني عمى الدراسة العممية العميقة لنخمص - كالحالة ىذه–كمكضكعيتو، فال بد 
. إلى نتائج صحيحة، تظير كاقع القضية عمى ما ىك عميو

كلما كاف كذلؾ فقد استعرضت جميع االحتماالت التي قد تيذكر أسبابا حاممة لمبخارم 
. عمى ذلؾ، ثـ درست كؿ احتماؿ بتفصيؿ، فبينت ما يصمح أف يككف احتماال كما ال يصمح

ني ألرجك أف أككف قدمتي ما يخدـ الحديث الشريؼ ككتبو ال سيما صحيح البخارم،  كا 
كأف أككف قد كضحت جكانب ال زالت غامضة في حياة الصادؽ رضي اهلل عنو، كأف أككف قد 
قدمت خدمة آلؿ البيت كتاريخيـ المميء باالفتراءات عمييـ، رضي اهلل عنيـ، كالحمد هلل رب 

. العالميف
: كقد جاء البحث في مطمبيف

. دعكل أف البخارم عدؿ عف الصادؽ ألسباب مذىبية كسياسية: األكؿ
.    تفصيؿ االحتماالت الدافعة لمبخارم لمعدكؿ عف الصادؽ: الثاني

 
: دعوى أن البخاري عدل عن الصادق ألسباب مذىبية: المطمب األول

اتيـ كثير مف الشيعة اإلمامية كبعض الزيدية اإلماـ البخارم بالنصب كمعاداة أىؿ 
عراضو عف  البيت لتخريجو ركايات لعمراف بف حطاف الخارجي كحريز بف عثماف الناصبي كا 

. اإلماـ جعفر الصادؽ، كجعمكا ذلؾ مطعنا في اإلماـ البخارم كصحيحو
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نياية »في كتابو  (ىػ1354ت)حسف الصدر : كمف أشير مف قاؿ ذلؾ مف اإلمامية
القكؿ »في كتابو  (1339ت)، كفتح اهلل النمازم األصفياني المشيكر بشيخ الشريعة 1«الدراية

، ككثير مف اإلمامية المعاصريف أمثاؿ ىاشـ معركؼ في كتابو 2«الصراح في نقد الصحاح
أضكاء عمى »، كمحمد صادؽ النجمي في كتابو 3«دراسات في الحديث كالمحدثيف»

 . كغيرىـ4«الصحيحيف

كأيدىـ بعض الزيدية في ذلؾ عمى تمطؼ في العبارة فقد ذىب بعضيـ إلى أف البخارم 
لـ يخرج لمصادؽ مجاممة لمنكاصب المعاديف ألىؿ البيت، المسيطريف عمى الحالة السياسية 

آنذاؾ، سكاء في الخالفة األمكية أك العباسية، كمنيـ الدكتكر المرتضى بف زيد المحطكرم في 
.  ، كغيره5«التشيع كأثره عمى الجرح كالتعديؿ»كتابو 

كاغتر بيذه الدعكل بعض أىؿ السنة الذيف تسربت إلييـ بعض اآلراء الشيعية، كلعؿ 
العتب الجميؿ عمى أىؿ الجرح »أبرزىـ السيد محمد بف عقيؿ الحضرمي الباعمكم في كتابو 

فكأنو اغتر بما   إال البخارماحتج الستة في صحاحيـ بجعفر الصادؽ»: ، حيث قاؿ«كالتعديؿ
 أم بعض ،قدمنا ذكرىـ بمغو عف ابف سعد كابف عياش كابف القطاف في حقو عمى أنو احتج بمف

 ،يعتذر عف البخارم رحمو اهلل  كىنا يتحير العاقؿ كال يدرم بماذا،شياطيف النكاصب كمنافقييـ
: اكقد قيؿ في ىذا المعنى شعر

 ماـ الفئةإ ىذا البخػػػػػػػارم    ضيػة أشػػبػو بالمرزئػػةؽ

 صحيحو كاحتػػػػج بالمرجئة     تج فيػػبالصادؽ الصديؽ ما اح

 مركاف كابف المرأة المخطئة    عمػػػراف بف حطاف أك  كمثؿ

                                                 
 .513ص 1
كعدـ االحتجاج بو، كاعتقاد - عميو السالـ - (أم جعفر الصادؽ)خراج البخارم لحديثو إعدـ »:39إذ قاؿ ص 2

خراجو مركيات كثير مف الخكارج كالنكاصب إ لإليداع في صحيحو السقيـ، مع -العياذ باهلل-عدـ قابميتو 
ف كاف كافيا في الداللة عمى نصبو كضاللتو إيداع أحاديثيـ في كتابو، كإكالكذابيف، كالكضاعيف، كاالحتجاج بيـ ك

«. كشقاءه، كالداللة عمى ترجيح ركايات ىؤالء المالحدة المالعيف كالعياذ باهلل عمى ركاياتو عميو السالـ
 .175-173ص 3

 . كما بعدىا112ص 4

ديدف المحدثيف أك بعضيـ، كمجاممة النكاصب ظاىر - أم الشيعة–غير أف التحامؿ عمييـ »: 51 قاؿ ص  5
ثـ نقؿ عف الذىبي نصا فيو تجنب )...في عباراتيـ نتيجة تأثرىـ بالكضع السياسي في الدكلة األمكية ثـ العباسية

 (: البخارم لمرافضة لتدينيـ بالتقية، قاؿ بعده
: كقد أحسف اإلماـ الذىبي بتسجيؿ شيادتو في ىذا المقاـ، فإف الرافضة الذيف تجنبيـ البخارم رحمو اهلل أكليـ

ظمـ ذبحيـ : اإلماـ جعفر الصادؽ عميو السالـ، كىا ىي ترجمتو تشيد بظمـ تمك ظمـ آلؿ النبي الطاىر
 .«كتشريدىـ، كظمـ سبيـ كانتقاصيـ، كجعؿ محبتيـ قدحا كجرحا
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 حيػرة أربػاب النػػيى ممجئو     عكار إلى ػػػكمة ذاتػمشػ

 مغذة في السػػػػػير أك مبطئة    كحؽ بيت يممتػػػػػو الكرل

 أتػػػػػػػت منبئة بفضمو اآلم     إف اإلمػػػاـ الصػادؽ المجتبى

 سيئة  لـ يقتػػػػػرؼ في عمره   أجػٌؿ مف في عصره رتبػػػػػػة

 مائة تعدؿ مف مثػػؿ البخارم   قػػالمة مف ظفر إبيامػػػػػػػو

لييـ أف عدـ ركاية البخارم في...  صحيحو عف جعفر  كقد تكىـ بعض إخكاننا أحسف اهلل إلينا كا 
الحراني في منياجو مف  الصادؽ كانت اتفاقية أك لعذر آخر كغفمكا عما صرح بو ابف تيمية

جعفر الصادؽ في تاريخو   البخارم قد ركل عفأفٌ ، كمف عرؼ 6ارتياب البخارم في الصادؽ
نا إليو  ىـ الكاسطة بيف البخارم كجعفر لـ يتعب نفسو في كعرؼ مف نا هلل كا  التمحالت كا 

 .7«راجعكف
كما بعده، ظاىر « قالمة مف ظفر إبيامو  تعدؿ مف مثؿ البخارم مئة»: فقكلو شعرا 

في أنو يرل أف اإلماـ البخارم ال عذر لو في عدـ التخريج لجعفر، كأف سبب ذلؾ نكع نصب 
مٌتيـ في مكضكعيتو كطريقة انتقائو لمركاة كمف ثـ ذكر - كالحالة ىذه–عند البخارم، فالبخارم 

األحاديث الصحيحة، إذ اليكل أكالخكؼ مف الدكلة قد سيطر عميو، كمف ثـ فال ثقة بانتقائو 
. لمرجاؿ كال بمركياتو

فيذه األقكاؿ ىي حاصؿ االتيامات المكجية إلى البخارم في صحيحو، كفي المطمب 
. التالي تفصيميا كغيرىا كبياف الصحيح مف غيره

: تفصيل االحتماالت الدافعة لمبخاري لمعدول عن الصادق: المطمب الثاني
أعرض ىنا جميع االحتماالت كلك كنت أعمـ أنيا بعيدة، ثـ أناقشيا كاحدا كاحدا، ألتبيف 

أما األكؿ : الصحيح منيا، كقد كجدتيا ال تخرج عف احتماليف رئيسيف، فييما تفصيؿ كتفريع
. فأسباب حديثية صرفة: فأسباب مذىبية كسياسية، كأما الثاني

: أسباب مذىبية وسياسية: االحتمال األول

                                                 
ىذا غير صحيح، فإف نص ابف تيمية ليس فيو ارتياب البخارم في شخص الصادؽ، بؿ في بعض حديثو، قاؿ  6

 الفقو قكاعد مف شيئا جعفر عف خذأ مف فييـ ليس األربعة مةئاأل فيؤالء كبالجممة: "7/390« منياج السنة»في 
 كحديثو الزىرم حديث بيف كليس ،أحاديثو أضعاؼ غيره كأحاديث ،غيره عف رككا كما أحاديث عنو رككا لكف
 فيو القطان سعيد بن يحيى عن بمغو لما حديثو بعض في البخاري استراب وقد ،الكثرة في كال القكة في ال نسبة
كفرؽ كبير بيف االرتياب في ". هبراءت مع الصادق جعفر عمى كذب ما أحد عمى يكذب لم و ،لو يخرج فمم كالم

 .الشخص كاالرتياب في بعض حديثو، كسيأتي تفصيؿ ذلؾ
   

 .61-59محمد بف عقيؿ، العتب الجميؿ ص 7
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أف البعض كما تقدـ اتيـ البخارم بالنصب كأنو معرض عف : كأعني باألسباب المذىبية
أف البخارم كقع تحت ضغط الدكلة : آؿ البيت محاب ألعدائيـ، كأعني باألسباب السياسية

العباسية المعادية آلؿ البيت، فخاؼ منيـ كماألىـ فأعرض عف الصادؽ، كقد تقدـ بياف أصحاب 
. ىذه األقكاؿ

: كأرل أف ىذيف االحتماليف ال يستقيماف ىنا ألمكر
إخراج البخارم لكثير مف آؿ البيت في صحيحو، كأقربيـ لمصادؽ أبكه محمد : أوال

، كأخرج كذلؾ لجده زيف 8الباقر، فقد أخرج لو البخارم ركايات متعددة مف طريؽ غير كاحد
، ككذا لسيدنا الحسيف بف عمي بف أبي 9العابديف عمي بف الحسيف بف أبي طالب رضي اهلل عنو

. 10طالب رضي اهلل عنو
محمد بف عمرك بف الحسف بف عمي بف أبي : كممف أخرج لو البخارم مف آؿ البيت

، كمحمد بف عمي بف أبي طالب، المشيكر بابف الحنفية رضي اهلل عنو 11طالب رضي اهلل عنو
، كالحسف بف محمد بف عمي بف أبي طالب، أخرج لو البخارم 12أخرج لو البخارم ركايات متعددة

. 13في مكاضع مف صحيحو
. ثـ إف البخارم ركل في فضائؿ آؿ البيت كفضائؿ الحسف كالحسيف الكثير

فمك تمبس البخارم بأم نكع مف النصب أك عدـ مكاالة السادة مف آؿ البيت الكراـ لما 
. ركل عنيـ كلما ذكر فضائميـ كلما أعمنيا

.  ككذلؾ الحاؿ لك أراد نفاقا لبعض العباسييف في عداكتيـ ألىؿ البيت
إخراج البخارم لبعض الشيعة، كمنيـ مف عيٌد في الغالة، كقد أحصيت مف اتيـ : ثانيا

 فكاف عددىـ تسعة عشر راكيا، كىك عدد ضخـ «مقدمة الفتح»بالتشيع ممف ذكرىـ الحافظ في 
إذا قكرف بمف ركل عنو البخارم ممف رمي بالنصب، إذ لـ يتجاكز العدد ستة ركاة فقط، كلـ يىٍعدي 

                                                 
 مف طريؽ 256 مف طريؽ مخكؿ بف راشد عنو، ك255 مف طريؽ أبي إسحؽ عنو، ك252)البخارم، الصحيح  8

. كغير ذلؾ (مف طريؽ الزىرم عنو6586 مف طريؽ عمرك بف دينار عنو ك2296معمر بف يحيى عنو، ك
، كغير ذلؾ الكثير مف طريؽ الزىرم 2089، 2038، 2035، 1588، 1127، 926)البخارم، الصحيح  9

 مف طريؽ 1563 مف طريؽ زيد بف أسمـ عنو، ك6715:ق مف غير طريؽ الزىرم إال حديثيفؿ خرجعنو، كلـ م
 !شعبة عف الحكـ عنو عف مركاف بف الحكـ في قصة تدؿ عمى تمسؾ عمي رضي اهلل عنو بالسنة

. كغير ذلؾ (2375، 2089، 1127)البخارم الصحيح  10
(. 1946، 565، 560)البخارم الصحيح  11
. كغير ذلؾ (3671، 3112، 178، 132 )البخارم، الصحيح  12
. كغير ذلؾ (4890، 4274، 4216، 3007)البخارم، الصحيح  13
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، مما يدؿ داللة كاضحة أف البخارم ال يحمؿ مكقفا 14عددي مف اتيـ برأم الخكارج عمى ثالثة
ال الستغنى عف ركايات ىؤالء كأكثر مف ذكر  سمبيا تجاه آؿ البيت كمحبييـ مف الشيعة، كا 

! النكاصب كالخكارج
بؿ إف تراجـ بعض ىؤالء الشيعة تظير الغمك الكاضح في التشيع، كبعضيـ مف طبقة 

ال يتعمؽ باالعتقادات كال : شيكخ البخارم مما يشي بأف مدار قبكؿ الراكم عند اإلماـ البخارم
: األفكار، كىذه بعض أمثمة تفصيمية عمى ىؤالء الشيعة

م، شيعي مفرط مغاؿ، بؿ نيسب إلى الككؼاألسدم عباد بف يعقكب الركاجني : أكال
الرفض، كعنده في التشيع حكايات عجيبة ثابتة عنو، كلعؿ أطرفيا القصةي الثابتة عنو التي ذكرىا 

كردت الككفة فكتبت عف شيكخيا كميـ غير عباد بف » : حيث قاؿالقاسـ بف زكريا المطرز
 : فقمت!؟ مف حفر البحر: فقاؿ لي، ككاف يمتحف مف يسمع منو، فمما فرغت دخمت إليو،يعقكب

 حفره عمي بف أبي : فقاؿ. يذكر الشيخ: قمت!؟ ىك كذلؾ كلكف مف حفره: قاؿ!اهلل خمؽ البحر
 كلكف مف ، ىك كذلؾ: فقاؿ. اهلل مجرم األنيار كمنبع العيكف: قمت؟ مف أجراه: ثـ قاؿ!طالب

  ! أجراه الحسيف بف عمي: فقاؿ. يفيدني الشيخ: فقمت!؟أجرل البحر
 أييا الشيخ لمف ىذا : فقمت، كرأيت في داره سيفا معمقا كحجفة، ككاف عباد مكفكفا:قاؿ

!  أعددتو ألقاتؿ بو مع الميدم: فقاؿ لي!؟السيؼ
 فمما فرغت مف سماع ما أردت أف أسمعو منو كعزمت عمى الخركج عف البمد :قاؿ  

 ثـ !! حفره معاكية كأجراه عمرك بف العاص: فقمت؟ مف حفر البحر: فسألني فقاؿ،دخمت عميو
.  15« كجعؿ يصيح أدرككا الفاسؽ عدك اهلل فاقتمكه،كثبت مف بيف يديو كجعمت أعدك

 سئؿ صالح بف محمد عف عباد : عمي بف محمد المركزمققاؿكيظير غمكه أيضا في ما 
 سمعت عباد بف : كسمعت صالحا يقكؿ: قاؿ. كاف يشتـ عثماف:بف يعقكب الركاجبي فقاؿ

 ألنيما قاتال : قاؿ!؟ كيمؾ كلـ: قمت! اهلل أعدؿ مف أف يدخؿ طمحة كالزبير الجنة:يعقكب يقكؿ
. 16عمي بف أبي طالب بعد أف بايعاه

، كيكثقو أبك حاتـ كيقكؿ فيو 17كمع ىذا الغمك يركم لو البخارم حديثا في الصحيح
حدثنا الثقة في ركايتو المتيـ في رأيو عباد بف : كاف ابف خزيمة إذا حدث عنو يقكؿ: الحاكـ

                                                 
 .460-459ابف حجر، ىدم السارم، ص: انظر 14

إسنادىا صحيح، كما أدرم كيؼ تسٌمحكا »: 11/538، كقاؿ الذىبي في السير 4/60 المزم، تيذيب الكماؿ 15
نما كثقكا بصدقو  .«في األخذ عمف ىذا حالو، كا 

. 4/60 المزم، تيذيب الكماؿ 16
 .412، كانظر ىدم السارم ص(7534)مقركنا بغيره انظر البخارم الصحيح  17
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الشيخ العالـ : شيعي صدكؽ، كينتيي الذىبي إلى القكؿ فيو: ، كيقكؿ فيو الدارقطني18يعقكب
. 20صدكؽ رافضي: ، أما الحافظ فيقكؿ19الصدكؽ

كلك كاف نظر البخارم في الركاة منصبا عمى عقائدىـ كمذاىبيـ ألعرض غاية : قمت
اإلعراض عف عباد كأضرابو، إال أنو لما كاف ثقة قبمو، كلك كاف شيعيا محترقا مغاليا، بؿ متيما 

ـ بيا  بالرفض، فظاىر أف البخارم ال يرل التشيع كمحبة آؿ البيت بؿ كالغمك فييا تيمة يكصى
الراكم كييعرض عنو بسببيا، كظاىر كذلؾ أف نكعا مف الحرية السياسية يتمتع بو الركاة يمٌكف 

أمثاؿ ىذا مف الجير بيذه المذاىب كاآلراء مف غير خكؼ كتكٌجس، ككذا الحاؿ في الراكم عنو 
ال ألعرض عنو . البخارم، كا 

كىك كسابقو شيعي مغاؿ في تشيعو، : مخالد بف مخمد القطكاني أبك الييثـ الككؼ:  ثانيا
عندؾ أحاديث في مناقب : قمت لو: كاف شتاما معمنا لسكء مذىبو، كقاؿ األعيف: قاؿ الجكزجاني
.  21في المثالب أك المثاقب يعني بالمثمثة ال بالنكف: قؿ: الصحابة؟ قاؿ

.  22ثقة إال أنو كاف متيما بالتشيع: كاف متشيعا مفرطا، كقاؿ صالح جزرة: كقاؿ ابف سعد
كمع كؿ ىذا التشيع المفرط فقد قبمو البخارم في صحيحو كركل لو عشرات الركيات، 

. 23كبعضيا في األصكؿ ال في المتابعات كالشكاىد
كغيرىـ، العجمي  كبف عدمكا ابف معيف كابف أبي شيبة كأبك داكد: كقبمو األئمة أيضا

. 24كتكمـ في بعض ركاياتو بعضيـ
كىك :  أبك محمد الحافظ، الككفي العبسيعبيد اهلل بف مكسى بف أبي المختار: ثالثا

ف قاؿ قائؿ رافضي لـ : عنوقاؿ يعقكب بف سفيافشيعي محترؽ كما قاؿ أبك داكد، بؿ   شيعي كا 
 ، صدكؽ كاف يفرط في التشيع: كقاؿ الساجي، ككفي صالح يتشيع:بف قانعاكقاؿ ، أنكر عميو

.  كاف يتشيع:بف حباف في الثقات كقاؿاكذكره 
ما كاف أحد يشؾ في أف عميا أفضؿ »:سمعت عبيد اهلل بف مكسى يقكؿ: قاؿ ابف معيف

 .25«مف أبي بكر كعمر

                                                 
. 412انظر ابف حجر، ىدم السارم ص 18
 .11/536 الذىبي، السير 19

(. 3153) ابف حجر، التقريب 20
 3/101ابف حجر، تيذيب التيذيب  21
. 400ابف حجر، ىدم السارم ص 22
كغيرىا الكثير، كمف أمثمة أحاديثو األصكؿ  (221، 215، 199، 62)انظر أمثمة عمى ركاياتو في الصحيح  23
(6502 .)

. 3/101تيذيب التيذيب :  انظر24
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كاف أحمد »:كمف المنقكؿ عنو غمكه في بغض معاكية رضي اهلل عنو فقد قاؿ ابف منده
، ككاف معركفا بالرفض، لـ يدع أحدا اسمو معاكية يدخؿ 26بف حنبؿ يدؿ الناس عمى عبيد اهلل

كاهلل ال : معاكية، قاؿ: ما اسمؾ؟ قاؿ: دخؿ عميو معاكية بف صالح األشعرم، فقاؿ: داره، فقيؿ
. 27«حدثتؾ، كال حدثت قكما أنت فييـ

 : زكريا غالـ أحمد بف أبي خيثمة قاؿمأبكما ركاه الخطيب في التاريخ بإسناده عف 
كنت جالسا في مسجد الجامع بالرصافة مما يمي سكيقة نصر عند بيت الزيت ككاف أبك خيثمة »

 كأبك زكريا يحيى بف معيف قد صمى الظير ،يصمي صمكاتو ىناؾ ككاف يركع بيف الظير كالعصر
 أخكؾ أبك :حمد بف حنبؿ فأكجز في صالتو كجمس فقاؿ لوأ فجاءه رسكؿ ،قءزاإكطرح نفسو ب

 ىك ذا تكثر الحديث عف عبيد اهلل بف مكسى :حمد بف حنبؿ يقرأ عميؾ السالـ كيقكؿ لؾأعبد اهلل 
. نا كأنت سمعناه يتناكؿ معاكية بف أبي سفياف كقد تركت الحديث عنوأ ك،العبسي

 اقرأ عمى أبي عبد اهلل السالـ كقؿ لو : قاؿ فرفع يحيى بف معيف رأسو كقاؿ لمرسكؿ
نا كأنت سمعنا عبد الرزاؽ يتناكؿ عثماف بف عفاف أ : كقاؿ لؾ،يحيى بف معيف يقرأ عميؾ السالـ

. 28«فاترؾ الحديث عنو فاف عثماف أفضؿ مف معاكية
، كركل لو مسمـ 29كمع غمكه في التشيع ىذا فقد ركل عنو البخارم عشرات الركايات

كابف العجمي كاألربعة أيضا، ككثقو أكثر األئمة كحسنكا حالو، كثقو ابف سعد ابف معيف كأبك حاتـ ك
. 30عدم

كاف شيعيا غاليا في التشيع كما قاؿ الدراقطني، : عدم بف ثابت األنصارم الككفي: رابعا
 صدكؽ ككاف :أبك حاتـشيعي مفرط، كقاؿ : ، كقاؿ فيو ابف معيف31كاف رافضيا: بؿ بالغ فقاؿ

ما رأيت أحدا أقكؿ بقكؿ الشيعة : ، كنقؿ ابف معيف قكؿ المسعكدم32إماـ مسجد الشيعة كقاصيـ
! 33مف عدم بف ثابت

                                                                                                                                            
 19/168 «سؤاالت ابف محرز البف معيف» عف «تيذيب الكماؿ»  نقمو محقؽ 25
ال فالمعركؼ عنو أنو لـ يرتضو كلـ يرك عنو في المسند البتة،  26 قد يككف ىذا في أكؿ أمر اإلماـ أحمد، كا 

 .كالقصة اآلتية تؤكد ىذا

. 9/556الذىبي، سير أعالـ النبالء :  انظر27
 .بشار.  ط د16/612، أك 14/427الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد  28
. كغير ذلؾ الكثير (1915، 1140، 1139، 865، 520، 354، 127، 126، 8)انظر البخارم، الصحيح  29
 .7/46تيذيب التيذيب :  انظر30
.  16سؤاالت السممي لمدارقطني ص: انظر 31
 7/149ابف حجر، تيذيب التيذيب: انظر 32
. 4/10سؤاالت الدكرم البف معيف  33
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. 35، ككثقو األئمة كميـ كقبمكه34كمع ىذا الغمك، فقد ركل عنو البخارم عشرات الركايات
كالذم فمؽ الحبة كبرأ النسمة إنو لعيد » : كـر اهلل كجيوعميكىك صاحب حديث : قمت

، أخرجو « أف ال يحبني إال مؤمف كال يبغضني إال منافؽ:النبي األمي صمى اهلل عميو كسمـ إلي
. 36مسمـ

شيعي جمد، بؿ قيؿ إنو خشبي، كالخشبية فرقة مف  :فطر بف خميفة الككفي: خامسا
كقاؿ ،  ىك خشبي مفرط: صدكؽ ثقة ليس بمتقف كاف أحمد بف حنبؿ يقكؿ:قاؿ الساجيالرافضة، 

تركت فطرا ألنو يركم أحاديث فييا إزراء عمى » :بف أبي خيثمة سمعت قطبة بف العالء يقكؿا
ما يسرني »: ،  كمف المنقكؿ عنو قكلو في حب آؿ البيت38شيعي جمد: ، كقاؿ الذىبي37«عثماف

: ، كقاؿ أبك بكر بف عياش39«أف مكاف كؿ شعرة في جسدم ممؾ يسبح اهلل لحبي أىؿ البيت
. 40«ما تركت الركاية عنو إال لسكء مذىبو»

، ككثقو أحمد كيحيى بف 41كمع ىذا فقد ركل لو البخارم حديثا كاحدا مقركنا فيو بغيره
 صالح الحديث كاف يحيى بف سعيد يرضاه كيحسف :كقاؿ أبك حاتـ، العجمي كبف معيفسعيد كا

كقاؿ ،  ثقة حافظ كيس: كقاؿ في مكضع آخر، ال بأس بو: كقاؿ النسائي.القكؿ فيو كيحدث عنو
. 42أبك زرعة الدمشقي سمعت أبا نعيـ يرفع مف فطر كيكثقو كيذكر أنو كاف ثبتا في الحديث

فيؤالء خمسة ركاة أخرج ليـ البخارم في صحيحو عمى تفاكت في عدد األحاديث، لكف 
الجامع بينيـ التشيع كالغمك فيو أحيانا، كبعضيـ مف شيكخو فيك أدرل بيـ، كمع ذلؾ قبميـ اإلماـ 

إف مدار قبكؿ الراكم : البخارم، كذكرىـ في صحيحو كأخرج ليـ، فصار متحتما عمينا أف نقكؿ
ال لك كاف في نفسو شيء تجاه أىؿ البيت : عند البخارم ال يتعمؽ بو المذىب كاالعتقاد، كا 

 ! ألعرض عف ىؤالء المغاليف عمى األقؿ

                                                 
. كغير ذلؾ الكثير (1764، 767، 55)البخارم، الصحيح : انظر مثال 34
 .7/149 انظر تيذيب التيذيب 35

(. 78) في الصحيح  36
 .8/270ابف حجر، تيذيب التيذيب : انظر 37

. 2/387 الذىبي، الكاشؼ 38
. 7/33 الذىبي، السير 39
. 8/270ابف حجر، تيذيب التيذيب  40
(. 5991)البخارم، الصحيح  41
 .8/270تيذيب التيذيب :  انظر42
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تكثيؽ البخارم النسبي ألبناء الصادؽ، فقد نقؿ في ترجمة محمد بف جعفر : ثالثا 
خكه أسحاؽ إكاف »: الصادؽ، صاحب الثكرة المعركفة عمى المأمكف، قكؿ إبراىيـ بف المنذر

 .43«قدـ سناأكثؽ منو كأ
فالبخارم يكثؽ أبناء الصادؽ، كيعتمدىـ، مما يشير إلى أف نظرة عدـ الكالء كالتعظيـ 

ال لذـ أبناءه كتكمـ فييـ . منتفية، فالمسألة خارجة عف االعتقادات كالمذاىب كا 
كليذا كمو فإني أرل أف ال مدخؿ لالحتماؿ المذىبي كاالحتماؿ السياسي في عدكؿ 
ال ألعرض عف أبيو الباقر مثال كغيره مف أىؿ البيت،  البخارم عف الركاية عف الصادؽ، كا 

ذا كاف الحاؿ كذلؾ ال بد مف النظر في االحتماالت الحديثية الصرفة،  كألعرض عف الشيعة، كا 
. لعميا تككف مستقيمة ىنا
: أسباب حديثية صرفة: االحتمال الثاني

كأعني بيا ما يتعمؽ بضبط الراكم كحفظو أك عمك اإلسناد أك صحة الطريؽ المكصمة 
. إلى الراكم كشبو ذلؾ، مما ال يرتبط باعتقاد الركام أك مذىبو أك نظرة الدكلة لو

: كيدخؿ في ىذا االحتماؿ جممة أمكر
 :أن البخاري لم يحّصل طريقا صحيحا بينو وبين الصادق: األول

سيدنا اإلماـ جعفرا الصادؽ ابتمي بجممة مف الركاة عنو لـ يقبميـ أئمة مف المعمـك أف 
قد ك. الحديث، كلعؿ ىذا كاف مف األسباب الداعية إلى الكالـ في ركاياتو، كعدكؿ البخارم عنيا

، كمعمـك أف كؿ راك 44«كاف صدكقا مأمكنا إذا حدث عنو الثقات فحديثو مستقيـ» :قاؿ الساجي
نما يذكر مثؿ ىذا في حؽ الركاة إذا كثر عنيـ الكذابكف : حدث عنو الثقات حديثو مستقيـ، كا 

!  كالضعفاء كالمختمقكف، كما أكثر ىؤالء ممف ادعكا الركاية عف الصادؽ
 ألرل األحاديث التي «األدب المفرد»إال أنني أستبعد ىذا االحتماؿ، فقد رجعت إلى 
: خرجيا البخارم لمصادؽ، فكجدت حديثيف، ىذا حاليما

 حدثنا مكسى قاؿ :  قاؿ ( 595« )لمفرداألدب ا»فقد ركل البخارم في : أما األكؿ
كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ إذا كاف »: حدثنا كىيب قاؿ حدثنا جعفر عف أبيو عف جابر قاؿ 

«. جنبا يصب عمى رأسو ثالث حفنات مف ماء
 كضرب جابر بيده : قاؿ! أبا عبد اهلل إف شعرم أكثر مف ذاؾ: قاؿ الحسف بف محمد

بف أخي كاف شعر النبي صمى اهلل عميو كسمـ أكثر مف شعرؾ ا يا :عمى فخذ الحسف فقاؿ
. «كأطيب

                                                 
 .1/57البخارم، التاريخ الكبير 43

. 1/444 انظر ىذه النقكؿ في تيذيب التيذيب 44
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مكسى ىك ابف إسماعيؿ، ككىيب ىك ابف خالد، كقد ركل البخارم عف مكسى عف : قمت
كغير  (1428( )1085( )677( )186( )86( )84)كىيب في الصحيح في مكاضع كثيرة، منيا 

ذلؾ، كمر أف البخارم أخرج لمباقر عف جابر أحاديث، فاإلسناد عمى شرط الصحيح لكال سيدنا 
. جعفر مما يعني أف البخارم حصؿ طرقا صحيحة إلى الصادؽ كلكنو عدؿ عنيا

. لكف قد يقاؿ إنو عدؿ عنيا لطمبو عمك اإلسناد كغيره، كىذا سيأتي
 عف محمد بف المثنى عف عبد (329 )كىذا الحديث نفسو قد أخرجو مسمـ في صحيحو

 .الكىاب الثقفي عف جعفر بو
 حدثنا عبد العزيز بف عبد اهلل قاؿ :فقاؿ ( 962 )كأما الحديث الثاني في األدب المفرد 

أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو »: حدثني الدراكردم عف جعفر عف أبيو عف جابر بف عبد اهلل 
 فمر بجدم أسؾ ميت فتناكلو فأخذ ،كسمـ مر في السكؽ داخال مف بعض العالية كالناس كنفيو

 : قاؿ؟ ما نحب أنو لنا بشيء كما نصنع بو: فقالكا؟ أيكـ يحب أف ىذا لو بدرىـ:بأذنو ثـ قاؿ
 ال كاهلل لك كاف حيا لكاف عيبا فيو أنو أسؾ : فقالكا، قاؿ ذلؾ ليـ ثالثا! ال: قالكا!؟أتحبكف أنو لكـ

 فكاهلل لمدنيا أىكف عمى اهلل مف ىذا : قاؿ!؟ فكيؼ كىك ميت-كاألسؾ الذم ليس لو أذناف-
 «.ـعميؾ

كىذا السند ليس مف شرطو في الصحيح، فإنو لـ يرك لعبد العزيز بف عبد اهلل عف : قمت
. الدراكردم فيو، فضال عف ككنو لـ يرك لمدراكردم إال متابعة

حدثنا عبد اهلل بف مسممة بف قعنب حدثنا سميماف يعني ابف (: 2957)كقد أخرجو مسمـ 
.  بوبالؿ عف جعفر 

كعبد اهلل بف مسممة كسميماف بف بالؿ مف رجاؿ البخارم أيضا، كركل ليما بيذه الكيفية 
. كاهلل تعالى أعمـ. لكف لعمو لـ يقع لو حديثيما عف جعفر (3325)حديثا كاحدا 

فيذا االحتماؿ ال يصح في نظرم، إال أنو ال ينفي كجكد كذب كثير عمى الصادؽ، ال 
سيما مع عظـ مكانتو بيف المسمميف كاعتقاد اإلمامية الفاسد فيو، كقد أعمف ذلؾ إماـ المسمميف 
كقاضييـ حفص بف غياث الحافظ الثقة تمميذ الصادؽ حيف كاف يركم عنو، كجاءه أمر الفضؿ 

فسألو ابنو عمر بف حفص بف . بأف ال يحدث عف الصادؽ- حاجب ىاركف الرشيد– 45بف الربيع
يا بني، : ىذا أبك البخترم ببغداد يحدث عف جعفر بف محمد باألعاجيب كال يينيى؟ فقاؿ»: غياث

. 46«أما مف يكذب عمى جعفر بف محمد فال يبالكف بو، كأما مف يصدؽ عمى جعفر فال يعجبيـ

                                                 
 .10/109انظر ترجمتو في السير  45

 .9/25ركل ىذه القصة أبك حاتـ الرازم عف عمر بف حفص بف غياث، انظر الجرح كالتعديؿ  46
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فالكذب عمى الصادؽ قديـ في زمنو كبعد كفاتو مباشرة، كمف كبار الكذابيف المعركفيف، 
كأكبر ظني أف إغضاء الدكلة الطرؼ عف أبي البخترم الكذاب لككنو مف أعكانيا كأنصارىا، فقد 

، كلـ يكف يستحي مف الكذب عمى جعفر الصادؽ 47كاله ىاركف الرشيد القضاء بعسكر الميدم
كلـ يغض األئمة الطرؼ عنو بؿ جاىركا ! 48كمف ثـ عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ألجميـ

، 49باإلنكار عميو كتكذيبو، كالقصة الماضية دالة عمى ىذا، كلو قصة أيضا مع يحيى بف معيف
ىذا فضال عما تعرض لو أىؿ البيت مف ظمـ عمى يد بعض العباسييف، فمعؿ بعض الخمفاء 

كاألمراء كاف يفرحيـ أف تشيع عف الصادؽ أخبار مكذكبة، تنفر العمماء كالعكاـ منو، كاهلل تعالى 
. أعمـ

: الرغبة في عمو اإلسناد: ثانيا
لقد كاف عمك اإلسناد مطمبا مرغكبا فيو عند المحدثيف كالركاة، كتنافسيـ في ذلؾ أشير 

اإلماـ البخارم لـ يخٌرج لبعض كبار العمماء األجالء رغبة في مف أف يسٌطر ىنا، كمشيكر أف 
!  ذلؾ، كأكضح مثاؿ ىنا أف البخارم لـ يخٌرج عف الشافعي البتة في صحيحو

ألني بعض إخكاننا بياف عمة ترؾ البخارم الركاية عف الشافعي س»:قاؿ الخطيب البغدادم
 كذكر أف بعض مف يذىب إلى رأل أبي حنيفة ضعؼ أحاديث الشافعي، كاعترض ،الجامع في

كاف  ؿالبخارم عف ركايتو، كلكال ما أخذ اهلل عمى العمماء فيما يعممكنو ليبيننو لمناس؛ بإعراض
خمك  أكلى األشياء اإلعراض عف اعتراض الجياؿ، كتركيـ يعميكف، كذكر لي مف يشار إليو

 ...كتاب مسمـ كغيره مف حديث الشافعي، فأجبتو بما فتح اهلل لي 
إيثارا لإليجاز، قاؿ  كالبخارم ىذب ما في جامعو، غير أنو عدؿ عف كثير مف األصكؿ

إال ما صح كتركت مف  كتابي الجامع ما أدخمت في :سمعت البخارم يقكؿ :إبراىيـ بف معقؿ
. الصحاح لحاؿ الطكؿ

إنما ىك ال لمعنى يكجب ضعفو، لكف غني عنو بما  فترؾ البخارم االحتجاج بالشافعي،
كالبخارم لـ . مالؾ، كالدراكردم، كداكد العطار، كابف عيينة ىك أعمى منو، إذ أقدـ شيكخ الشافعي

ىك أسف منو، كعبيد اهلل بف مكسى، كأبي عاصـ ممف رككا عف  يدرؾ الشافعي بؿ لقي مف
 .الشافعي عدة، فمـ ير أف يركم عف رجؿ، عف الشافعي، عف مالؾ التابعيف، كحدثو عف شيكخ

ركل عف المسندم، عف معاكية بف عمرك، عف الفزارم، عف مالؾ، فال  فقد: فإف قيؿ
 ىذا الخبر مف أصحاب مالؾ، كىك في المكطأ فيذا ينقض عميؾ؟ شؾ أف البخارم سمع

                                                 
. (بشار. د. ط) 15/626الخطيب البغدادم، تاريخ بغداد : انظر 47
 .629، 628، 15/627انظر بعض قصصو في ذلؾ عند الخطيب في التاريخ  48

.  ط7/347، كقد كقع فييا بعض التصحيؼ في لساف الميزاف 15/628انظرىا عند الخطيب في التاريخ  49
. مرعشمي
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، إال لمعنى ما يجده في العالي، فأما أف يكرد   إنو لـ يرك:قمنا حديثا نازال كىك عنده عاؿو
، ال لمعنى يختص بو، كال عمى كجو المتابعة لبعض ما اختمؼ فيو؛ فيذا  النازؿ، كىك عنده عاؿو

. مكجكد في الكتاب غير
دىه الفزارم بتصريح  كحديث الفزارم فيو بياف الخبر، كىك معدـك في غيره، كجكَّ

... .السماع
نا اعتبرنا ركايات الشافعي  كالبخارم يتبع األلفاظ بالخبر في بعض األحاديث كيراعييا، كا 

فيو  ضمنيا كتبو، فمـ نجد فييا حديثا كاحدا عمى شرط البخارم أغرب بو، كال تفرد بمعنىن  التي
ذلؾ، كأما أبك  يشبو ما بيناه، كمثؿ ذلؾ القكؿ في ترؾ مسمـ إياه، إلدراكو ما أدرؾ البخارم مف

. 50«كابف أبي حاتـ داكد فأخرج في سننو لمشافعي غير حديث، كأخرج لو الترمذم، كابف خزيمة،
فيذا نص حافظ عصره في بياف منيج البخارم كطمبو لمعمك في الركاية، كأىـ ما فيو أف 

عدكؿ البخارم عف الركاية عف الشافعي ال تدؿ عمى ضعؼو فيو أبدا، إنما ىك طمب العمك، 
! أشيى شيء عند المحدثيف كالركاة

كما قالو الحافظ الخطيب البغدادم في البخارم كالشافعي يٌتسؽ عمكما مع الصادؽ، 
 عف كىيب عف مكسى عف ( 595« )لمفرداألدب ا»كالحديث السابؽ الذم ركاه البخارم في  

، إسناده نازؿ عند البخارم، إذ قد ركل الحديث نفسو بإسناد أعمى مف جعفر عف أبيو عف جابر
. ذلؾ، ليس فيو بينو كبيف الباقر إال اثناف، بدال مف ثالثة كما ىك الحاؿ ىنا

حدثنا أبك نعيـ قاؿ »: فقاؿ (256)فقد أخرج البخارم الحديث المتقدـ نفسو في صحيحو 
 كأتاني ابف عمؾ : قاؿ لي جابر بف عبد اهلل:حدثنا معمر بف يحيى بف ساـ حدثني أبك جعفر قاؿ

 كاف النبي صمى : فقمت؟ كيؼ الغسؿ مف الجنابة: قاؿ-يعرض بالحسف بف محمد بف الحنفية-
 فقاؿ لي .اهلل عميو كسمـ يأخذ ثالثة أكؼ كيفيضيا عمى رأسو ثـ يفيض عمى سائر جسده

«.  كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أكثر منؾ شعرا: فقمت. إني رجؿ كثير الشعر:الحسف
فظاىر أف طمب العمك يحتـٌ المجكء إلى ىذه الركاية ال إلى ركاية األدب المفرد، لكف 

حدثنا محمد بف بشار »: فقاؿ (255)ييشكؿ عمى ذلؾ أنو أخرجو مف طريؽ أخرل في صحيحو 
قاؿ حدثنا شعبة عف مخكؿ بف راشد عف محمد بف عمي عف جابر بف عبد اهلل   حدثنا غندر:قاؿ
«.  كاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يفرغ عمى رأسو ثالثا:قاؿ

                                                 
(  96-10/95) نقمو الحافظ الذىبي في السير 50
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فبيف البخارم كبينو أربعة . كمحمد بف عمي ىك أبك جعفر الباقر رضي اهلل تعالى عنو
رجاؿ فاإلسناد نازؿ بالمقارنة لما ركاه في األدب المفرد، كيزيد اإلشكاؿ قكة أف مخكؿ بف راشد لـ 

. 51يرك ليس لو في البخارم إال ىذا المكضع، كما قاؿ الحافظ ابف حجر في شرح ىذا الحديث
كالجكاب عندم ىنا ىك جكاب الحافظ الخطيب البغدادم المتقدـ حيف استشكؿ كالـ نفسو  

حديثا نازال كىك عنده »ذاكرا بعض الركايات النازلة في البخارم فأجاب بأف البخارم ال يركم 
، إال لمعنى ما يجده في العالي، فأما أف يكرد النازؿ، كىك ، ال لمعنى يختص بو،  عاؿو عنده عاؿو

، ثـ ذكر جكابو «مكجكد في الكتاب كال عمى كجو المتابعة لبعض ما اختمؼ فيو؛ فيذا غير
. الخاص عف تمؾ الركاية، كلـ يتبيف لي جكاب خاص عف ركاية الصادؽ ىذه، فاهلل تعالى أعمـ

! فيبقى ىذا االحتماؿ عمى االحتماؿ
يثاره العزلة عمى الخمطة، مع قمة : الثالث انشغال الصادق بالفقو أكثر من الحديث وا 

:  الحاجة إلى رواياتو واالكتفاء بروايات كبار المحدثين من أقرانو
مف المشيكر أف اإلماـ الصادؽ كاف مف فقياء المدينة المنكرة، كممف يقصد بالعمـ فييا، 

. كظاىر أنو لـ ينشغؿ بركاية الحديث كجمع طرقو كالرحمة فيو عمى عادة أىؿ الحديث كالركاية
كأكضح ما يؤيد ىذا أنو ال يكاد يركم عف غير أبيو، ففي الكتب التسعة مجتمعة لو 

ركاية، كيركم عف عطاء بف أبي رباح  (163)يركم عف أبيو منيا ( مع المكرر)ركاية  (169)
، كعف يزيد بف عبد اهلل بف (480( )899)كمحمد بف المنكدر ركاية كاحدة عند مسمـ 

، كعف الزىرم ركاية كاحدة في مسند (3225)ركاية كاحدة مرسمة عند الدارمي  (ىػ122ت)قسيط
كركاية عف عبيد اهلل بف أبي رافع !  كراكييا عنو عبد اهلل بف ميمكف القداح كىك متركؾ52أحمد

ف كنت منيا عمى شؾ، إذ المعركؼ أف الصادؽ يركم عف عبيد اهلل بكاسطة 53عند أحمد  كا 
. الباقر

عمى أبيو تيظير أنو قدـ الفقو كالعمـ عمى الحديث كصناعتو، - غالبا–فقصره الركاية 
كىك أمر معركؼ عند بعض العمماء بؿ جعمو اإلماـ مالؾ مما ييمدح بو العالـ كيعٌظـ، فقد 

سماعيؿ إ البني أختو أبي بكر كاشتيرت مقكالتو في باب تفضيؿ الفقو عمى الحديث، منيا قكلو
ف إ» :قاؿ،  نعـ: قاال، «أراكما تحباف ىذا الشأف كتطمبانو يعني الحديث» :ابني أبي أكيس

 .54«ف تنتفعا كينفع اهلل بكما فأقال منو كتفقياأحببتما أ

                                                 
. 1/367ابف حجر، فتح البارم  51
 .5/122مسند اإلماـ أحمد  52

. 4/332مسند اإلماـ أحمد  53
  242ركاه الراميرمزم في المحدث الفاصؿ ص 54
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ذا كاف الحاؿ عمى ما كصفتي فإف ىمة طالب الحديث كاألسانيد ال بد أف تنصرؼ إلى  كا 
غير اإلماـ الصادؽ ممف أكثر مف جمع ركايات أىؿ المدينة مع التخصص فييا كاالنصراؼ ليا، 

. الزىرم كأبي الزناد كعبيد اهلل بف عمر كغيرىـ: مف أمثاؿ
كنا إذا رأينا طالبا لمحديث يغشى ثالثة ضحكنا منو، ربيعة، كمحمد »: كلعؿ مقكلة سفياف

، كجعفر بف محمد، ألنيـ كانكا ال يتقنكف الحديث ، متسقة مع ما ذكرت 55«بف أبي بكر بف حـز
، ذلؾ أنني أفيـ منيا أف الحديث لـ يكف شغميـ الشاغؿ، فمـ يعتنكا بو عناية المكثريف مف  كبينتي
الحفاظ أمثاؿ الزىرم كأبي الزناد كيحيى بف سعيد األنصارم كىشاـ بف عركة، إذ كاف الحديث 

أكبر ىميـ كمنتيى رغباتيـ، كلذا فإنو مف المستغرب أف : كطرقو كجمعو كركايتو كالرحمة فيو
يىترؾ طالب الحديث أىؿ الفٌف، كيمجؤكا إلى أىؿ فف آخر، كال تنقص ىنا كال اتياـ، إف ىك إال 

. التخصص كاالنشغاؿ بعمـ دكف غيره
أف ربيعة الرأم مف كبار أئمة االجتياد كالفقو في المدينة في كقتو، فقد : كيؤكد ىذا الفيـى 

كما كصؼ الذىبي، كغمبىو الفقو كاالجتياد عمى « مف أئمة االجتياد»ك« مفتي المدينة»كاف 
، ككاف يقكؿ «رأيت الرأم أىكف عمي مف تبعة الحديث»الركاية كاألسانيد، فقد جاء عنو قكلو 

أنا أقكؿ برأم مف شاء أخذه كمف »: ، قاؿ«ككيؼ؟»: قاؿ« إف حالي ليست تشبو حالؾ»: لمزىرم
، إال أنو كاف مف 56«شاء تركو، كأنت تحدث عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ فتحٌفظ في حديثؾ
ف لـ يكف مف أىؿ الطبقة األكلى المتقنيف الحفاظ . 57الثقات في الحديث، كا 

، فقد كاف قاضيا منشغال بالفقو (ىػ132ت)ككذلؾ الحاؿ مع محمد بف أبي بكر بف حـز 
رأيتو يقضي في مؤخر »: (ىػ183ت)كاالجتياد، قاؿ الحافظ اإلماـ إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ 

، 59، فيك ممف لـ يجعؿ ركاية الحديث كأسانيده ىمو كىٌجيره، لكنو كاف ثقة صالحا58«المسجد
ف لـ يكف مف الطبقة األكلى مف الحفاظ المتقنيف كلذا لـ يخرج لو البخارم إال حديثا كاحدا  كا 

 ليست لو 61«اإلماـ الحافظ الكبير»، كيؤكد ىذا أف إبراىيـ بف سعد قائؿ المقكلة السابقة 60متابعة

                                                 
الشافعي، كعنو تمميذه أحمد بف يحيى بف الكزيرالتجيبي المصرم : كراكم ىذه المقكلة عف سفياف. 6/91السير  55
. ،كعنو النسائي تمميذه1/90كىك ثقة كثقو النسائي كغيره كما في تيذيب الكماؿ  (ىػ171-250)

.  169كانظر الخطيب، الكفاية ص. 96-6/89انظر ىذه األقكاؿ كميا عند الذىبي في السير  56
 .6/89، كالذىبي، سير أعالـ النبالء 2/469المزم، تيذيب الكماؿ : انظر 57

. 1/47البخارم، التاريخ الكبير  58
. 6/254انظر ترجمتو عند المزم  59
حدثنا إسحاؽ قاؿ حدثنا كىب بف جرير قاؿ أخبرنا شعبة عف محمد بف أبي بكر عف (: »1011)قاؿ البخارم 60

، كقد تابعو عميو أخكه عبد «عباد بف تميـ عف عبد اهلل بف زيد أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ استسقى فقمب رداءه
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، مع ركايتو عمف ىك أقدـ منو  أم ركاية في الكتب التسعة عف محمد بف أبي بكر بف حـز
كاف عند »: حتى قيؿ (ىػ150ت)ككثرة ما أخذ عف محمد بف إسحؽ  (ىػ124ت)كالزىرم مثال 

، 62«إبراىيـ عف محمد بف إسحؽ نحك مف سبعة عشر ألؼ حديث في األحكاـ سكل المغازم
نما إلى مف  فظاىره أف تمقيو الحديث لـ يكف عف القاضي الذم رآه يقضي في المسجد، كا 

.  تخصص في الركاية كالزىرم كابف إسحؽ كأمثاليما
كعميو فاحتماؿ انشغاؿ الصادؽ بالفقو أكثر مف الركاية، كانت سببا دافعا لقمة الركاية 

. عنو، كتفضيؿ مصنفي الركاية غيرىه مف المتفنيف في الركاية عميو
أضؼ إلى ىذا أف الصادؽ عاش حقبة مف الزمف تحت كطأة ظمـ أبي جعفر المنصكر، 
كثكرة ابف عمو محمد بف عبد اهلل بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو، 

، كأكبر الظف عندم أف مراقبة حثيثة كانت تحؼ بالصادؽ في (ىػ145ت)الممقب بالنفس الزكية 
المدينة تمجئو إلى االنكفاء كالعزلة، ال سيما مع الظمـ كمشاىد الفتف، فقٌمت الركاية عنو، 

.   كانصرفت اليمة إلى غيره
كليذا كمو لـ يىٍحتىًج البخارمُّ إلى حديثو حاجة قكية، إذ قد حٌصؿ طرقا أخرل كثيرة إلى 

. 63أبيو محمد الباقر
ذا استعرضنا  شيكخ الصادؽ الذيف كقعت ركايتو عنيـ عند مسمـ، - عمى سبيؿ المثاؿ–كا 

أبكه كعطاء بف أبي رباح كمحمد بف المنكدر كما تقدـ، كقد أخرج البخارم ليـ : كجدناىـ ثالثة
. مف غير طريؽ جعفر إذ لـ يحتج إلييا

أما الباقر فجٌؿ ركايات البخارم عنو مف طريؽ عمرك بف دينار عنو عف جابر رضي   
، كمعمـك أف عمرك بف دينار سمع جابرا كركل عنو ركايات متعددة فيك مف أقراف 64اهلل عنو

 كانتفاء  عمى تماـ الضبط كاإلتقافلداللتياالباقر، إال أف المحدثيف يحفمكف بيذه الركايات 

                                                                                                                                            

كميـ عف عباد  (6343)كعمرك بف يحيى المازني  (1023)كالزىرم في مكاضع منيا  (1012)اهلل بف أبي بكر 
. بو
 .8/304كما يقكؿ الذىبي في السير  61

. 8/306الذىبي، السير  62
المٌتيـ بالنصب، -كيظير منيج البخارم كاضحا في أنو يخرج لمف يحتاج ركاياتو في مثؿ حريز بف عثماف،  63

إذ ركل - كالمثاؿ المعركؼ عند الشيعة كمقمدييـ في االعتراض عمى البخارم بالتخريج لو كالعدكؿ عف الصادؽ
لو  

ال فقد قاؿ الذىبي ضح الصكرة أكثر فإف المعترضيف عمى البخارم في : ىذا كمو إذا ثبت النصب عف حريز كا 
عدكلو عف التخريج لمصادؽ ينكركف عميو تخريجو بعض ركايات حريز بف عثماف،  

(. 7110، 5524، 5520، 4383، 4219، 3137، 2683، 2296)انظر صحيح البخارم  64
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بمو داللتيا عمى أف عمرك بف دينار احتاج إلى عمـ الباقر فركل عنو أحاديث لـ ، التدليس
يسمعيا مف جابر، كقد كاف بيف الباقر كعمرك بف دينار محبة كتعظيـ كبير، ففي ركايةو لإلماـ 

إف مما يحبب قدكمي مكة لقائي عمرك بف » :قاؿ محمد بف عمي: أحمد عف سفياف قاؿ
  .65«دينار

  كأما عطاء بف أبي رباح، فقد لجأ البخارم إلى أعمـ الناس بحديث عطاء كىك ابف 
. جريج شيخ الحـر كفقيو مكة، كلذا جاءت جؿ ركايات عطاء مف طريقو عند البخارم
. كأما محمد بف المنكدر، فإف في ركاية شعبة كالسفيانيف عنو ما يكفي لمبخارم

عف أبيو مف قسـ - كىي ليست كثيرة–كيضاؼ إلى كؿ ذلؾ أف جؿ ركايات الصادؽ 
. ، كالمرسؿ ال يحتج البخارم بو66المرسؿ كما ظير عندم بالتتبع ككجدت الذىبي ينص عميو

كيظير منيج البخارم كاضحا في أنو يخرج لمف يحتاج ركاياتو عند النظر في الركاة 
الثقة، –حريز بف عثماف : الميعترىض عمى البخارم في التخريج ليـ، كلعؿ أشيرىـ في ىذا الباب

، كالمثاؿ المعركؼ عند الشيعة كمقمدييـ في االعتراض عمى البخارم بالتخريج 67المٌتيـ بالنصب
: إذ أخرج لو البخارم ركايتيف فقط، الحاجة إلييما قكية- لو كالعدكؿ عف الصادؽ

 حدثنا حريز بف عثماف أنو سأؿ :حدثنا عصاـ بف خالد»: فقد قاؿ البخارم: أما األكلى
 أرأيت النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف :عبد اهلل بف بسر صاحب النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ

. 68«كاف في عنفقتو شعرات بيض: قاؿ ؟شيخا
كىي ركاية في غاية العمك، إذ ىي مف ثالثيات البخارم، كلـ يركىا عف عبد اهلل بف بسر 

. رضي اهلل عنو غير حريز كىك ثقة ضابط، فالبخارم محتاج إلييا مف الجيتيف
 حدثني عبد : حدثنا حريز قاؿ:حدثنا عمي بف عياش»: كأما الثانية، فيي قكؿ البخارم

 قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو : سمعت كاثمة بف األسقع يقكؿ:الكاحد بف عبد اهلل النصرم قاؿ

                                                 
.  2/468اإلماـ أحمد، العمؿ  65
 .كغالب ركاياتو عف أبيو مراسيؿ: 6/257في السير إذ قاؿ  66

، كفييا أقكاؿ كثيرة متعارضة في ثبكت النصب عنو، ككأف البخارم 2/89انظر ترجمتو في تيذيب الكماؿ  67
 عمى النقميف «التاريخ الكبير»يراه مف أجمة أىؿ الشاـ، كيراه قد تاب مف النصب إذ اقتصر في ترجمتو في 

 رأيت نىأ عمـأ كال عثماف أبك عثماف بف حريز حدثنا :قاؿ معاذ بف معاذ حدثنا :المثنى بف محمد  قاؿ»:اآلتييف
التاريخ الكبير «. ذلؾ ترؾ ثـ رجؿ مف يتناكؿ حريز كاف: اليماف أبك كقاؿ عميو، فضموأ الشاـ ىؿأ مف احدا

3/103-104 .
 (.3546)أخرجو البخارم  68
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 أك يقكؿ ،لـ تر  أك يرم عينو ما،إف مف أعظـ الفرل أف يدعي الرجؿ إلى غير أبيو» :كسمـ
. 69«عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ما لـ يقؿ

، إذ بينو كبيف سيدنا رسكؿ 70كىي أيضا مف عكالي البخارم كما قاؿ الحافظ في الفتح
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أربعة، كلـ تسمـ طريؽ مف طرؽ ىذا الحديث مف متكمـ فيو إال 

. ، فالبخارم محتاج إلى ىذه الركاية مف الجيتيف معا71طريؽ
إف البخارم لـ يمتـز التخريج عف كؿ راك ثقة، أك صحيح : فعمى ىذا كمو يمكف القكؿ

الركاية، بؿ يخرج لمف احتاج إلى ركاياتو سكاء كانت الحاجة في المتكف أك في األسانيد، كلذا 
فإنو يعدؿ عف كثير مف الثقات إذا لـ يحتج إلى ركاياتيـ، كقد عدؿ البخارم عف عبد اهلل بف 

، ألسباب متعددة لعؿ مف أىميا قمة 72الحسف بف الحسف، الثقة المأمكف الزاىد الجميؿ الصالح
. ، كعدؿ عف غيره أيضا73الركاية كاإلرساؿ كالكصؿ

كككف مصنؼ الكتاب ال يمتـز التخريج لكؿ راك ثقة مشيكر حتى في صنيع مصنفي 
الحسف :  لـ يرك لبعض أحفاد الصادؽ«الكافي»الكتب الركائية اإلمامييف، فإف الكميني في 

العسكرم  بف عمي اليادم بف محمد الجكاد بف عمي الرضا بف مكسى الكاظـ بف جعفر 
الصادؽ، كال ألبيو عمي اليادم كال لجده محمد الجكاد، كثالثتيـ أئمة معصكمكف، قكليـ مندرج 
في نصكص الشريعة إذ ال فرؽ بينو كبيف قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عند اإلمامية، فضال 

فإدراكو لبعض تالمذتو  (ىػ260)كالعسكرم  (ىػ328)عف قرب العيد بيـ جدا، إذ تكفي الكميني 
. «الكافي»محتمؿ جدا، كمع ذلؾ ال تجد ركاية كاحدة عنو في 

ذا قبؿ بعض اإلمامية العذر لمكميني  فإف العذر - كاألمر في غاية الصعكبة كالغرابة–كا 
.     لمبخارم أكلى كأكضح كأظير، إذ ال اعتقاد بعصمة الصادؽ، كال قرب لمعيد بو

كعمى كؿ ما تقدـ فاحتماؿ أف البخارم قد عدؿ عف التخريج لمصادؽ لسبب عدـ الحاجة 
.  احتماؿ قكم لمغاية، يتأتى في ىذا السياؽ كيستقيـ: إلى ركاياتو كأنو منشغؿ بغير الحديث عنو

: وجود بعض المشكالت اإلسنادية في روايات الصادق: الرابع

                                                 
(. 3509)أخرجو البخارم  69
 .6/541ابف حجر، الفتح  70

 مف طريؽ معاكية بف صالح عف ربيعة بف يزيد عف كاثمة، 3/490أخرج ىذا الحديث أحمد في المسند  71
كمعاكية متكمـ فيو، ليس عمى شرط البخارم، كمف طريؽ محمد بف عجالف عف النضر بف عبد الرحمف عف كاثمة 

 . كالنضر مجيكؿ، كمحمد بف عجالف فيو كالـ كليس عمى شرط البخارم4/107

 .4/112انظر ترجمتو كتكثيقو في تيذيب الكماؿ  72

، كأبك داكد (4087)، كالنسائي (1419، 314)الترمذم :  لو في الكتب التسعة حديثاف مكرراف ال غير، انظر73
(. 771)، كابف ماجو (4771)
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كصؿ مرسؿ أك رفع مكقكؼ، كشبيو مما يقع فيو كؿ : كأعني بالمشكالت اإلسنادية ىنا
. أحد، لكف قد يكثر منو بعض الركاة، فيتنبو النقاد لذلؾ عنده

مشكالت إسنادية، ألخرج بيا الكىـ كسكء الحفظ في المتكف، كىك أشد كأخطر، : كقكلي
. 74كلـ أجد لمصادؽ شيئا مف ىذا البتة، بحمد اهلل تعالى

نما كجدت كالما لبعض األئمة النقاد في عصر الركاية تتعمؽ بحفظ الصادؽ لألسانيد،  كا 
إف »: ما قالو جكابا البف معيف في مسألة: كممات متناثرة ليحيى بف سعيد القطاف، أحدىامنيا 

فسألو « في نفسي منو شيء»:، كمنيا قكلو جكابا البف المديني «كاف يحفظ فحديث أبيو المسند
.  «مجالد أحب إلي منو»: قاؿ« فمجالد؟»:ابف المديني

ككأف البخارم يرل رأم شيخ شيخو القطاف في حؽ الصادؽ، كلذا لما ترجـ لو في 
كاف جعفر إذا أخذت منو العفك لـ يكف بو بأس، »:  اقتصر عمى قكؿ القطاف«التاريخ الكبير»

ذا حممتو حمؿ عمى نفسو ، أم إذا تركتو عمى سجيتو كعفكيتو كبدأ يحدث لـ يكف بحديثو «كا 
ذا أردتو عمى حديث كحممتو عميو فإنو يحمؿ عمى نفسو كيحدثؾ بالحديث كقد يرسمو كىك  بأس، كا 

. 75مكصكؿ كشبو ذلؾ، كما أفادنيو بعض أساتذتي
ثـ إني كجدت ما يؤكد ىذا، ذلؾ أف عمي بف المديني شيخ البخارم يعٌؿ كصؿ حديث 

كقد أخرج ىذه –الحج الطكيؿ مف ركاية حاتـ بف إسماعيؿ عف الصادؽ عف الباقر عف جابر 
بأف يحيى بف سعيد القطاف ركاىا عف الصادؽ مرسمة، كأف حاتـ بف إسماعيؿ - 76الركاية مسمـ

اتـ بف إسماعيؿ ركل عف جعفر بف ح»: يصؿ عف الصادؽ أحاديث مرسمة، قاؿ ابف المديني
 منيا حديث جابر الحديث الطكيؿ خرجنا مع ،محمد عف أبيو عف جابر أحاديث مراسيؿ أسندىا

. 77«ت كحديث يحيى بف سعيد عف جعفر بإرسالو أثب،رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في الحج

                                                 
تتبعت ركايات الصادؽ في عمؿ الدارقطني، فكجدت أكثر االختالؼ مف أصحاب الصادؽ عميو في الكصؿ  74

. 4/57، 107، 104، 103، 90،93-3/89:  كاإلرساؿ، انظر مثال
كنت أرل ىذا القكؿ مدحا عاليا في حؽ الصادؽ عميو السالـ، داال عمى رفعة أخالقو كىضمو لنفسو كتحممو  75

األذل، كعفكه مع سعة الصدر كطيب الشيـ، كلذا فقد كضعتو ناقدا بو االحتماؿ األكؿ، عادا اقتصار البخارم 
إف الصادؽ كذلؾ مف : عمى ىذا النقؿ تعظيما لمصادؽ، إال أنني لما حدثت أستاذم المتقف أسعد تيـ قاؿ لي

حيث األخالؽ لكف ىذا الفيـ لمنص مف أبعد ما يككف عف كاقعو كحقيقتو، ثـ حدثني بالفيـ الذم أكردتو في 
القطاف األخرل، فالحمد هلل عمى يحيى المتف، كىك منسجـ مع منيج البخارم في تاريخو، كمتسؽ مع أقكاؿ 

 .تكفيقو
 (.1218)مسمـ، الصحيح  76

. الباجي في التعديؿ كالتجريح: نقؿ ىذا النص 77
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فمعؿ ىذه العمة الخفية التي صرح بيا ابف المديني ىي الدافع لمبخارم لعدـ إخراج حديث 
. الحج ىذا، كغيره مف األحاديث عف الصادؽ

، 78«قد ركل عنو يحيى كلٌينو»: كقد كافؽ اإلماـ أحمد يحيى القطاف، كأبعد في ذلؾ فقاؿ
جعفر بف محمد ضعيؼ الحديث مضطرب، كأبكه أبك جعفر محمد بف عمي بف »: كقاؿ أيضا

.  79«حسيف ثقة قكم الحديث
 كعمى أم حاؿ فيذا رأم اجتيادم، أقصى ما فيو أنو انتقاد لحفظ الصادؽ ال أكثر، 

بداللة  الكالـ عمى األسانيد عند يحيى القطاف كابف المديني، كبداللة تكثيؽ اإلماـ أحمد لإلماـ 
أبي جعفر الباقر رضي اهلل عنو في النص نفسو الذم يتكمـ فيو عف حفظ الصادؽ، فاألمر دائر 

ال لما فيٌرؽ بيف األب كابنو . عمى الضبط كالحفظ ال غير، كا 
ذا كاف رأيا اجتياديا فيك قابؿ لمخطأ كالصكاب، ال سيما كقد خالفو جميرة مف عمماء  كا 
الجرح كالتعديؿ إذ ذىبكا إلى أف الصادؽ ثقة جميؿ ال يسأؿ عف مثمو، فقد كثقو الشافعي كابف 

 عف جعفر بف محمدأبك زرعة الرازم كسئؿ ، ثقة ال يسأؿ عف مثمو: معيف، كقاؿ أبك حاتـ الرازم
يقرف جعفر  ال: قاؿؼ اصح ؟ عف أبيو، أييمالعالء  عف أبيو، كابى صالحأكسييؿ بف عف أبيو، 
 ككثقو النسائي كابف .80يريد جعفر أرفع مف ىؤالء في كؿ معنى: ، قاؿ ابف أبي حاتـإلى ىؤالء
، كقد قاؿ بعض العمماء إف مالكا ال يركم إال عف 82، كركل عنو مالؾ في المكطأ81عدم كذلؾ

. ، كأخرج لو مسمـ في الصحيح كما تقدـ83ثقة
كىذه مف »:«السير»كفي المتأخريف صرح الذىبي بإنكار رأم يحيى القطاف فقاؿ في 

زلقات يحيى القطاف، بؿ أجمع أئمة ىذا الشأف عمى أف جعفرا أكثؽ مف مجالد، كلـ يمتفتكا إلى 
. 84«قكؿ يحيى

                                                 
( 68) برقـ 74اإلماـ أحمد، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ص 78
( 361، 360) برقـ 164السابؽ ص 79
 .. انظر األقكاؿ المتقدمة عند ابف أبي حاتـ في الجرح كالتعديؿ 80

. 2/89، ابف حجر، تيذيب التيذيب 2/134ابف عدم، الكامؿ : انظر 81
 كغيرىا، ككميا عف جعفر بف محمد ليس مقركنا بأحد، 372، 364، 338، 336، 278، 222، 1/112منيا  82

كاف مالؾ بف »-: 2/131كقد ركاىا ابف عدم في الكامؿ–مما يدؿ عمى عدـ صحة مقكلة مصعب بف عبد اهلل 
، كلست أدرم مف أيف «أنس ال يركم عف جعفر بف محمد حتى يضمو إلى آخر مف أكلئؾ الرفعاء ثـ يجعمو بعده

 .  أتى بيذه المقكلة الغريبة

. 8/72الذىبي، السير : انظر 83
. 6/256الذىبي، السير  84
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إف البخارم لـ يصب في عدكلو عف الصادؽ، كأصاب مسمـ : فال ضير أف يقاؿ حينيا
.  في التخريج لو، لكف المجزـك بو عندم أنو لـ يعدؿ عنو ألسباب تتعمؽ بشخصو كدينو كجاللتو

إف مف كثؽ الصادؽ نظر إلى عممو : كمع ىذا فالجمع بيف الرأييف ممكف بأف يقاؿ
كصالحو كجاللتو كككنو في دائرة الثقات العامة، كمف تكمـ في حفظو ال يخرجو عف دائرة الثقات 

لى ذلؾ خمص الذىبي فقاؿ في  جعفر ثقة »: «السير»لكنو ال يجعمو في الطبقة األكلى منيا، كا 
صدكؽ، ما ىك في الثبت كشعبة، كىك أكثؽ مف سييؿ كابف إسحؽ، كىك في كزف ابف أبي ذئب 

  .85«كنحكه
كعمى أم حاؿ فإف الكالـ في خصكص الحفظ كالضبط مشيكر بيف النقاد كلك كاف في 
كبار الصالحيف، إذ الحفظ مما يتفاكت الصالحكف كالعمماء فيو، كعمـ العاًلـ أك صالحو ال يمنع 
مف كجكد أخطاء في حفظو كضبطو، كالناظر في أكائؿ الكتب المصنفة في الركاية كعمكميا يجد 

األئمة المتقدميف يؤكدكف ذلؾ مرارا كتكرارا، لئال يخمط الناس بيف الصالح مف جية كالضبط 
 86كالحفظ مف جية أخرل، إذ ال تالـز بينيما عقال كال عادة، كدكنؾ مقدمة اإلماـ مسمـ لصحيحو

. ، كمقدمة ابف أبي حاتـ لمجرح كالتعديؿ، كمقدمة ابف حباف لممجركحيف87كعمؿ الترمذم
لـ نر الصالحيف في شيء أكذب منيـ »: بؿ لقد اشتيرت مقكلة يحيى بف سعيد القطاف

يجرم الكذب عمى لسانيـ كال : يقكؿ»: ، قاؿ اإلماـ مسمـ شارحا ىذه المقكلة«في الحديث
ذاؾ رجؿ صالح كلمحديث »: ، كقكؿ ككيع لما سئؿ عف كىب بف إسماعيؿ88«يتعمدكف

. 89«رجاؿ
كأباف بف أبي » : مضعفا أباف بف عياش« العمؿ»كأٌكد ذلؾ اإلماـ الترمذم بقكلو في 

ف كاف قد كصؼ بالعبادة كاالجتياد فيذه حالو في الحديث كالقكـ كانكا أصحاب حفظ، ! عياش كا 
ف كاف صالحا ال يقيـ الشيادة كال يحفظيا . 90«فرب رجؿ كا 

كأمثمة العمماء كالصمحاء الذيف انتقدىـ المحدثكف كثيرة، لعؿ أشيرىا مقكلة يحيى بف 
ما رأيت » :قاؿؼبي سناف أ عف مالؾ بف دينار كمحمد بف كاسع كحساف بف سعيد القطاف لما سئؿ

                                                 
. 6/257الذىبي، السير  85
 .12انظر، مسمـ الصحيح، المقدمة ص 86

87  
. 12مسمـ، مقدمة الصحيح ص 88
. 68-1/67ركاه ابف حباف في المجركحيف  89
. 5/698الترمذم العمؿ الممحؽ بالجامع  90
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 ألنيـ يكتبكف عف كؿ مف يمقكف ال تمييز ليـ ،كذب منيـ في الحديثأالصالحيف في شيء 
. 91«فيو

كؿ ىذا يشمؿ األخطاء في المتكف كاألسانيد، كالصادؽ لـ ينتقد في المتكف البتة، فكالـ 
. مف تكمـ في حفظو إنما ينصب عمى األسانيد، كاألمر فيو أىكف كأيسر

، فيذا احتماؿ قائـ بؿ قكم قد يككف دافعا لمبخارم لمعدكؿ عف التخريج  كعمى كؿو
. لمصادؽ، كاألمر دائر عمى االجتياد كال منقصة تمحؽ الصادؽ في ذلؾ كال مطعف

                                                 
. 1/389، كانظر شرح العمؿ البف رجب 1/172ركاه الخميمي في اإلرشاد  91
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: الخاتمة والنتائج
إف أىـ النتائج التي يمكف الخركج بيا مف ىذا البحث ىي أف عدكؿ البخارم عف 

التخريج لمصادؽ في صحيحو ال يدؿ البتة عمى مكقؼ يحمؿ إساءة لسيدنا جعفر الصادؽ كال 
آلؿ بيتو الكراـ، كليس فيو مماألة لمسمطات كالدكلة العباسية كالنكاصب، بؿ المكضكع دائر حكؿ 

قضايا حديثية صرفة، بعضيا شكمي لـ يتمكف الباحث مف إثباتو بقكة كطمب عمك اإلسناد، 
مثؿ العدكؿ عف التخريج لو لقمة الحاجة إلى ركاياتو إذ انشغالو بالفقو غمب عميو، : كبعضيا قكم

كلذا كانت جؿ ركاياتو عف أبيو فقط، كجميا مرسمة أيضا، مع ككف الطرؽ إلى أبيو متكفرة كثيرة 
متيسرة لمبخارم مع اتصاؿ أسانيدىا، ىذا فضال عف بعض كالـ لبعض المتقدميف في حفظ 

ف كاف جميكر المحدثيف عمى تكثيؽ الصادؽ كككنو ثقة  الصادؽ، لعؿ البخارم أخذ ببعضو، كا 
إف يحيى : إماما ال يسأؿ عف مثمو، كىك ما أراه كأعتقده في الصادؽ، كال ضير عندم أف يقاؿ

القطاف كأحمد بف حنبؿ لـ يصيبكا في الكالـ عمى حفظ الصادؽ، ككذا لـ يصب البخارم في 
العدكؿ عف التخريج لو، لكنني أجـز بأف كالميـ منصب عمى قكة الحفظ ال غير، أما صالحو 

مامتو فال كالـ فيو عند جميع المتقدميف .    كجاللتو كا 
.  كاهلل تعالى أعمـ كالحمد هلل رب العالميف
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